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1 Activitat de la Unitat d’Igualtat 

 

1.1 Implementació i seguiment del II Pla d’Igualtat 

 Implementació del II Pla d’Igualtat (2013-2017): a través de les activitats que 
desenvolupa la Unitat d’Igualtat. 

 Seguiment del II Pla d’Igualtat (2013-2017): elaboració d’un informe de 
seguiment on es poden consultar els indicadors de cada acció amb informació 
detallada sobre el grau de compliment dels objectius plantejats.   

 

1.2 Convocatòria de premis i ajudes 

 Convocatòria d'ajudes per a impulsar la igualtat de dones i homes a la 
Universitat de València (2016):  

Ajudes atorgades per la realització de les següents activitats i projectes: 

- "Temps de vida i temps de treball(s): La conciliació de la VLFP. Els Plans 
d’Igualtat com a ferramenta. Organitza: Comissió d’Igualtat de Ciències 
Socials 

- Espacio, Género, Memoria. Organitza: Daniel Benito Goerlich 

- Jornada: Encontre realitats professionals amb la violència masclista. Les 
treballadores socials i la violència de gènere. Organitza: Encarna Canet 
Benavent 

- Sexismo en la publicidad: saber leer las imágenes. Organitza: Xesqui 
Castañer Lopez 

- A l’ombra d’un lleó. Organitza: Rafael Castelló Cogollos 

- Simposium Internacional sobre Actividad Física, Salud y Justicia Social. 
Poblaciones vulnerades. Organitza: Jose Devis Devis 

- Investigadoras en las aules. Organitza: Pas García 

- XI Edició de la Fira Experimenta 

- Innovació i Investigació cap a la coeducació en l’Educació Física. Organitza: 
Daniel Martos. 

- Taller “Las violencias contra las mujeres”. Organitza: Secció sindical CGT 

- El sueño de Mary Shelley: Frankenstein y sus herman @s. Organitza: laura 
Monrós 

- III Sessió de Benvinguda del Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat. 
Organitza: Institut Universitari d’Estudis de la Dona 

- Tallers i conferències en relació amb la igualtat entre homes i dones. 
Organitza: Violeta Ros  

- Conferència de Maria Angeles Durán. Organitza: Ana Maria Sánchez 

- V Jornades “La igualtat també s’aprèn”. Pensar i educar des de la 
perspectiva de gènere. Què es fa des de les escoles? Organitza: Comissió 
d’Igualtat de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 
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- Valencia/ Napoli Colloquium on gender  & traslation: translating for sexual 
equality. Organitza: Jose Santaemilia  

- La justícia es ciega. ¿También el género? Las mujeres como sujetos 
constitucionale: el derecho a la justícia en igualdad. Organitza: Julia Sevilla  

- II Jornada d’Educació Multidisciplinar per la igualtat de gènere. 
Perspectives socials, filològiques i ambientals. Organitza: Ana Maria Sevilla 

- Foro FEMURBS. La ciutat des d’una perspectiva feminista. Organitza: 
Facultat de Ciències Socials.  

- La mujer Maya: una mirada desde el arte. Organitza:  Cristina Vidal 

 

 Convocatòria d’ajudes a associacions i col·lectius d’estudiants de la 
Universitat de València per a la Setmana per la Igualtat 2016 en col·laboració 
amb el delegat del rector per a estudiants i el Servei d’Informació i 
Dinamització dels Estudiants (Sedi).  

Ajudes atorgades als següents projectes: 

- Taula redona: “Universitat i igualtat”. 10 de març. 17 hores. Facultat de 
Ciències Socials. Organitza: Bloc d’Estudiants Agermanants (BEA) 

- Xarrada "Feministes, d’on venim i cap a on anem? Amb Macu Gimeno, 
Coordinadora àrea de la Dona Intersindical Valenciana. Saló de Graus. 
Facultat de Ciències Socials. Organitza: Bloc d’Estudiants Agermanats 
(BEA). 9 de març. 18 hores 

- Xarrada "Feminismo para estudiantes de Medicina”. Facultat de Medicina. 
Organitza: Associació Valenciana d'Estudiants de Medicina. 9 de març. 18 
hores 

- Taller “Educar contra la violència masclista”. Saló de Graus. Facultat de 
Ciències Socials. Organitza: Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). 9 de 
març. 17 hores 

- Debat: Feminisme, mercat laboral i societat actual.  Saló de Graus. Facultat 
de Ciències Socials.  Organitza: Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). 8 de 
març. 12 hores  
 

 Lliurament al II Premi “Olga Quiñones Fernández” als millors TFM i TFG. A 
l’acte d’homenatge de les dones pioneres. 6 d’abril de 2016.  

 Convocatòria del III Premi “Olga Quiñones Fernández” als millors TFM i TFG. 
25 de novembre de 2016. 

 Lliurament premis del Concurs de Fotografia ConCIENCIA’t. Campus de 
Burjassot Dilluns 21 d’abril  

 Lliurament premis del Concurs de Microrelats audiovisuals “Tu no me la 
pegues!”  Saló de Graus de la Facultat de Filologia Dilluns 21 d’abril  

 

1.3 Jornades 

 II Jornades de pressuposts universitaris amb perspectiva de gènere. 16 de 
maig de 2016. 
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 Jornadas “Las brechas de género: desigualdades salariales, de cuidados y de 
gestión del tiempo”. 31 de maig de 2016 

 Jornada de la Universitat de València per la igualtat. 20 octubre 2016. Edifici 
Rectorat  

1.4 Formació  

 
 Tallers presencials dirigits a estudiantes i estudiants. Gratuïts. 6 hores de 

durada. En col·laboració amb el Sedi. La Nau dels Estudiants - Edició febrer/abril 
2016. 
 

- “Digues com parles i et diré com penses. Taller per a un ús inclusiu del 
llenguatge”. Taller impartit per Eva Madrid López, Diplomada en Treball 
Social i Màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat.  
 
Mitjançant aquest taller es pretén transmetre la importància de l'ús no 
sexista del llenguatge per avançar en igualtat de gènere. S'analitzaran els 
principals problemes del sexisme lingüístic proporcionant propostes per 
detectar-lo i corregir-lo. 
 
Horaris i lloc: Divendres 19 de febrer de 2016 de 16 a 19 h. a l'aula 13 i 
dissabte 20 de febrer de 2016 de 10 a 13 h. a l'aula B4 al Aulari Oest - 
Campus dels Tarongers. 
 
 

- “La Màgia del feminisme I altres il·lusions”. Taller impartit per Trinidad 
Moreno Cobos. Taller per aprendre a analitzar des de la perspectiva de 
gènere, a detectar i tenir una mirada crítica i feminista a tot allò que ens 
envolta. Es farà un recorregut per la participació de les dones en diversos 
àmbits culturals i creatius analitzant quantitativament i qualitativament la 
seua presència. 
 
Horaris i lloc: Divendres 15 d'abril de 2016 de 16 a 19 h. a l'aula 15 i 
dissabte 16 d'abril de 2016 de 10 a 13 h. a l'aula B5 a l’Aulari Oest - 
Campus dels Tarongers. 
 
 

- Los amores reídos son los más queridos. Taller impartit per Amaia Prieto 
Marín. Taller vivencial on es busca que les persones participants se senten 
protagonistes del seu propi procés i participen en dinàmiques relacionades 
amb la psicologia positiva, l'humor i el clown per fomentar relacions 
saludables basades en la igualtat i el bon tracte. Una experiència innovadora 
amb la qual activar reflexions significatives i pràctiques des de l'humor i el 
joc.   
 
Horaris i Lloc: Divendres 22 d'abril de 2016 de 16 a 19 h.  Dissabte 23 d'abril 
de 2016 de 10 a 13 h.  l’Aulari Oest - Campus dels Tarongers. 

 
 

 De la Paradoxa de la desigualtat al miratge de la igualtat. Curs online sobre 
Polítiques d’Igualtat en la Universitat de València. Impartit per Pau Serrano, 
tècnica de la Unitat d’Igualtat. 30 hores. Formació contínua PAS/PDI  
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 Prevenció de la violència de gènere. Impartit per la psicòloga Coto Talens. 20 
hores. Formació contínua PAS/PDI 

 

1.5 Activitats institucionals 

 

 Acte d’investidura com a Doctora ‘Honoris causa’ a la prof. Amelia Valcárcel. 
8 de març de 2016. 

 Acte d’investidura com a Doctora ‘Honoris causa’ a la prof. Saskia Sassen. 15 
d’abril de 2016. 

 

1.6 Convenis, col·laboracions i encàrrecs 

 Curs de formació de la GVA: afegir programa i conferència d’inauguració de Julia 
Sevilla el 15 de gener de 2016 a la Nau.  

 La Unitat d’Igualtat ha establert un conveni de pràctiques amb el Departament de 
Sociologia i Antropologia Social i amb l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona. 
Laia Sancho, estudianta de la titulació de Sociologia va realitzar les seues 
pràctiques en la Unitat d’igualtat des de novembre 2015 fins abril 2016. 

 Encàrrec de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València al Departament de 
Sociologia i Antropologia Social de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat 
de València per realitzar l’estudi: “Bretxa salarial de gènere a la Universitat de 
València”.  Professora responsable: Capitolina Díaz Martínez. Duració del projecte: 
desembre 2015 a juliol 2016. 

 

 

2 Activitat de l’Observatori 

 

Amb la creació de l’Observatori d’Igualtat es dóna compliment a la Llei Orgànica 
d’universitats, aprovada el març de 2007, i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de les dones i els homes (LOIEMH).  
 
Té com a objectius fer visibles les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit universitari, 
recollir i analitzar dades estadístiques que actualitzen i amplien els diagnòstics previs. 
Durant el curs 2015-2016 s’han realitzat les següents activitats: 
 

 Actualització dels Indicadors d’Igualtat de l’Observatori 
 
S’han recollit i analitzat dades estadístiques que actualitzen i amplien els 
diagnòstics de la situació de dones i homes a la Universitat de València elaborats 
per als dos Plans d’Igualtat existents.  
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 Nous plans d’estudis. Elaboració d’informes  
 
Per complir el que estableix l'acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 
2007 (ACGUV 194/2007) sobre l'elaboració i implantació de titulacions en el marc 
del Reial Decret 1393/2007, l'Oficina de Plans d'Estudis ha demanat a la Unitat 
d’Igualtat informes sobre màsters i programes de doctorat. 
 

 Seguiment i avaluació del II Pla d’Igualtat 
Preparem presentacions Power Point amb la descripció de les principals accions 
desenvolupades fins ara a partir de les previsions del II Pla d’Igualtat, per al seguiment . 
 
El contingut de la presentació trasllada la voluntat d'aconseguir una medició de la situació 
actual (i si pot ser anterior) per poder determinar fins a quin punt les accions realitzades 
estan contribuint al compliment dels objectius plantejats al II Pla d’Igualtat. 

 
 Coordinació de les Comissions d’Igualtat dels centres 

 

Les comissions d’igualtat dels centres de la Universitat de València es creen per al millor 
acompliment de les finalitats de la nostra institució universitària vinculades amb la 
consecució dels valors d’igualtat establerts en els seus Estatuts.  

Les comissions d’igualtat dels 18 centres de la UV, així com a Serveis Centrals i Generals, 
actuen com a assessores del centre respectiu a través del deganat o la direcció i com a 
òrgan de col·laboració amb la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València en totes les 
matèries referides a igualtat de gènere. 

- Aprovació del Reglament tipus de les comissions d'igualtat dels centres 

Des de la Unitat d’Igualtat hem proposat l'estructura i principals continguts de l'esborrany 
de reglament tipus de les comissions d'igualtat de centres, com a eina per a homogeneïtzar 
la composició de les diferents comissions i estabilitzar-ne el funcionament, amb unes 
normes de funcionament d'un òrgan col·legiat, com és la Comissió d'Igualtat.  

- Creació d'una comunitat virtual per a millorar la comunicació:  

Comunitat virtual "Igualtat UV" amb la plataforma MOODLE. Es pot accedir amb usuari i 
contrasenya de la UV, amb la documentació de les reunions a l’abast de tothom. 

- Reunions de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la UV (CPIUV). 

 

 24 de febrer: activitats del mes de març per la igualtat, reglament tipus de les 
comissions d’igualtat de centre, codi de conducta i bones pràctiques. 

 2 de novembre: calendari d’activitats del mes de novembre, reglament tipus 
per a les comissions d’igualtat dels centres, convocatòria d’ajudes de la unitat 
d’igualtat per al 2017 
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- Reunions als tres Campus de la Universitat amb les persones que formen 

part de les Comissions d’Igualtat de Centres 

 

 Mes de Setembre. Temes tractats: reunions de coordinació i activitats del mes 
de març, millores al Codi de bones pràctiques, novetats en la convocatòria 
d'ajudes. 

 Mes de Gener. Temes tractats: Transversalitat en la docència, activitats en torn 
al 25N, Celebració del 28 de setembre “Dia Internacional dels Drets Sexuals i 
Reproductius”, Nous logotips de Comissions d’Igualtat de Centres i de Campus 

 

 

3. Activitats en col·laboració amb altres entitats o serveis 

 

3.1.  En col·laboració amb l’Aula de Cinema de la Universitat de València 

Cicle cinematogràfic Març per la Igualtat 2016. Actius que dirigeixen. 

Col·legi major Rector Peset. 18:00 hores  

- Stories We Tell. (Sarah Polley, 2012, 108’).  

- Las vírgenes suicidas. (Sofia Coppola, 1999, 97’).  

- L’autoestopista. (Ida Lupino, 1953, 71’). 

Cicle cinematogràfic Març per la Igualtat 2016. Dones en trànsit. Palau de Cerveró.  

- Bagdad Café. (Percy Adlon, 1987, 91’).  

- Villa Amalia. (Benoît Jacquot, 2009, 94’). 

- Shirley Valentine. (Lewis Gilbert, 1989, 106’). 

3.2 En col·laboració amb l’Aula de Música de la Universitat de València 

- Concert. Cor de dones A cau d’orella. 9 de març. Capella de la Sapiència.  
- Concert “Pinceladas españolas”. A càrrec de la soprano Belén Roig i la pianista Aida 

Velert.  27 d’abril.  La Capella. Centre Cultural La Nau.  
- Concert de Tardor amb Quitèria Muñoz, soprano i Úrsula Segarra, arpa.  

 

3.3 En col·laboració amb l’Aula de Teatre de la Universitat de València 

- Teatre. Les dones de Sade. Del 9 a l’11 de març. Sala Matilde Salvador 
- Fòrum a propòsit de "Les dones de Sade". Aules Seminaris.. 10 de març 
- Teatre Fòrum. Projecció de Casa de Muñecas i col•loqui. Sala Matilde Salvador. La 

Nau Centre Cultural Organitza: Theatre Forum Society. Col•laboració amb Centre de 
Documentació de musica, teatre i dansa CultuArts. 25 de novembre.  
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3.4 En col·laboració amb el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València 

3.4.1 Exposicions 

- Exposició 100 ANYS DE WILPF, Women’s International League for Peace 
and Freedom. De dilluns a dissabte, de 08:00 a 22:00 hores. Diumenge i 
festius, de 10 a 14 hores.  

L'exposició “100 anys de WILPF” és una mostra gràfica que recorre els 
principals moments i accions que la Lliga Internacional de Dones per la Pau 
i la Llibertat ha realitzat a tot el món al llarg dels seus 100 anys d'història. 
La finalitat d'aquesta exposició és donar a conèixer la història de WILPF i 
difondre el seu treball.  . 

- Exposició INCLU.SI.VES. Propostes del taller d'expressió creativa Nau 
Social. Fotografies d'Eva Máñez  Inauguració dimarts 1 de març a les 19:30 
hores  

L’exposició mostra el treball realitzat durant els tallers d’expressió creativa 
que s’han realitzat a La Nau en els últims mesos amb col·lectius 
vulnerables en diferents àmbits d’actuació, entre ells, la igualtat de gènere. 

 

- La ciutat de les dones.  Fotografia, espais i gènere. De 21 de setembre de 
2016 a 30 d'octubre de 2016.  

La ciutat de les dones proposa pensar la ciutat com a espai polític des d'una 
perspectiva de gènere enfront de la lectura estandarditzada i la persistent 
exclusió femenina del públic subratllant la condició de ciutadania que han 
anat conquistat les dones. 

 

3.4.2 Debats  

 
- Taula redona “Els mitjans de comunicació i els estereotips de gènere”.  

Amb la intervenció Rosa Solbes (periodista), Fani Grande (xarxes socials), 
Pau Crespo (Autor de “La erradicación de la violencia de género en la 
prensa escrita”), Rosa Peris (Diputada PSPV. Corts valencianes) i Llum 
Quiñonero (Diputada Podem. Corts valencianes). Presenta Alfons Cervera 
(Escriptor i periodista).  
Organitza: Fòrum de debats i Unitat d’Igualtat  
 
 
Debats “La Nau de la Igualtat” 
 
La Unitat d’Igualtat llança un cicle de debats igualitaris al Centre Cultural 
La Nau, amb els quals s'espera contribuir a consolidar una cultura 
d'igualtat a la Universitat de València, vinculat al tercer dels eixos del II Pla 
d'Igualtat (2013-2017: “Creació d'una cultura d'Igualtat”). Aquesta 
activitat, que tindrà caràcter periòdic i variable, vol contribuir a 
sensibilitzar i difondre entre la comunitat universitària, i també entre la 
societat en general, les polítiques d'igualtat promogudes per la Unitat 
d’Igualtat de la Universitat de València. 
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Entre els objectius perseguits amb els debats de “La  Nau de la Igualtat”  el 
fet de polemitzar sobre els elements de debat claus en el pensament 
feminista, amb la finalitat d'avançar per aconseguir posicions més 
consensuades que afavorisquen la lluita i les conquestes socials en matèria 
d'igualtat. Les taules de debat són sens dubte un marc idoni per fomentar la 
reflexió i el diàleg.  

 
DEBATS 

 
"Acords i desacords del feminisme sobre prostitució" 
Dia i hora: Dimecres 28 de setembre, a les 19 hores 
Intervenen: Ana de Miguel (Universitat Rey Juan Carlos) i Ruth Mestre (Universitat 
de València)  
 
 
Ventres de lloguer Tot el feminisme diu que no?  
Dia i hora: 12 de desembre. 18.30 hores 
Inervenen: Alicia Miyares, doctora en Filosofia, portaveu de la plataforma “No 
somos vasijas”. Beatriz Gimeno, activista social, feminista, per la diversitat sexual. 
 

 

3.5 En col·laboració amb el Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat 

- III Sessió de Benvinguda del Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat. 
Conferència d’Amelia Valcárcel. 29 de setembre. Centre Cultural La Nau. 
Aules Seminari. 

 

3.6  En col·laboració amb el Màster en Dret i Violència de Gènere 

- Seminari internacional “La orden europea de protección de víctimas de 
violencia de género en Suecia, Alemania y España”. Centre Cultural La Nau. 
Aula Magna. 4 de març  

 
3.7 En col·laboració amb altres entitats 

 Entrega Premi per la Igualtat. Facultat d’Economia.  

 La Unitat d’Igualtat ha estat una de les entitats finançadores de l’última edició del 
certamen Curtmetratges per la Igualtat. Està organitzat per l’Associació per la 
Coeducació –amb el suport de l’IVAC, la Unitat d’Igualtat de la Universitat de 
València i Cine Violeta .  

 Exposició INVESTIGADORES EN LA LLUM I EN LES TECNOLOGIES DE LA LLUM 
Del dimecres 20 de gener de 2016 al dimecres 2 de març de 2016 
Amb motiu de l’Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies Basades en la 
Llum (2015) s’organitza la exposició INVESTIGADORES EN LA LLUM I EN LES 
TECNOLOGIES DE LA LLUM per tal de donar visibilitat a la tasca de científiques 
invisibles i reconèixer les seues aportacions en l'avanç de les tecnologies òptiques i 
fotòniques en la nostra Societat. Campus Burjassot UV, Vestíbul Facultat de 
Farmàcia. Organitza: Sociedad Española de Óptica i Grupo "Mujeres en Física" 
 

-  Jornada de Políticas de Igualdad de Género en la Investigación 3 d’octubre. La 
Nau 

http://www.uv.es/igualtat/webnova2014/Debate_prostitucion.pdf
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 Presentació ‘SheScience’, el número 91 de ‘Mètode’ un monogràfic sobre ciència 

amb perspectiva de gènere. 21 de desembre. Aula Magna. La Nau  
 
4 Actes institucionals propis 

 

4.1 Activitats al voltat de la V Setmana per la Igualtat “Març per la Igualtat”  

1. Del dimecres 20 de gener de 2016 al dimecres 2 de març de 2016. Exposició 
INVESTIGADORES EN LA LLUM I EN LES TECNOLOGIES DE LA LLUM.  

2. Exposició 100 ANYS DE WILPF, Women’s International League for Peace and 
Freedom Del dimarts 16 de febrer de 2016 al dilluns 4 d’abril de 2016. Centre 
Cultural La Nau. Claustre. Organitza: Unitat d'Igualtat, Vicerectorat de Cultura i 
Igualtat de la Universitat de València i WILPF España 

3. Digues com parles i et diré com penses. Taller per a un ús inclusiu del llenguatge. 
Taller impartit per Eva Madrid López, Diplomada en Treball Social i Màster en 
Gènere i Polítiques d'Igualtat.  Divendres 19 i Dissabte 20 de febrer de 2016 
Organitza: La Nau dels Estudiants i les Estudiantes  

4. Documental ‘Mujeres del 36’ i xarrada amb Ana Aguado (Dept. D’Història 
Contemporània). Cicle de cine: València, Capital de la República (2016-1936). Saló 
d’Actes Joan Fuster. Facultat de Geografia i Història. Dijous 25 de febrer de 2016. 
Organitza: Facultat de Geografia i Història / Comissió Desmemoria 

5. Exposició INCLU.SI.VES. Propostes del taller d'expressió creativa Nau Social. 
Fotografies d'Eva Máñez. Del dimarts 1 de març de 2016 al diumenge 17 d’abril de 
2016 . Centre Cultural La Nau. Sala Oberta. 

6. II Jornada Igualtat i Organitzacions ‘Temps de vida i Temps de treball(s): la 
conciliació de la VLFP. Els Plans d’Igualtat com a ferramenta’  Saló d’Actes de la 
Facultat de Ciències Socials. Organitza: Comissió d’Igualtat de la Facultat de 
Ciències Socials.  Dimarts 1 de març de 2016  

7. Cicle cinematogràfic Març per la Igualtat 2016. Actius que dirigeixen. Col·legi major 
Rector Peset. Organitza: Aula de Cinema   

8. Cicle cinematogràfic Març per la Igualtat 2016. Dones en trànsit. Palau de Cerveró. 
Organitza: Aula de Cinema   

9. Exposició ‘Sabates roges’. Del divendres 4 de març de 2016 al dimarts 5 d’abril de 
2016. Explanada entre Aulari Oest i Biblioteca d’Educació ‘Maria Moliner’. 
Organitza: Amnistia Internacional i Facultat de Ciències Socials 

10. Seminari internacional “La orden europea de protección de víctimas de violencia 
de género en Suecia, Alemania y España”. Centre Cultural La Nau. Aula Magna. 
Divendres 4 de març de 2016. Organitza: Centro de Estudios Multidisciplinares en 
Violencia de Género (CEMUVIG) 

11. Exposició fotogràfica de les fotografies presentades al III Concurs ConCIENCIA’t 

12. Taula redona “Els mitjans de comunicació i els estereotips de gènere”. Organitza: 
Fòrum de debats i Unitat d’Igualtat  7 de març 

13. Investidura Doctora Honoris Causa a Amèlia Varcàrcel.  8 de març  

14. Debat: Feminisme, mercat laboral i societat actual.. 8 de març. Saló de Graus. 
Facultat de Ciències Socials. Organitza: Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). 
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15. Conferència “La República de les ciutadanes: entre la llibertat i la igualtat, a càrrec 
d’Ana Aguado (Dept. D’Història Contemporània). Cicle de cine: València, Capital de 
la República (2016-1936). 8 de març. Aulari VI, GH 2.3. Facultat de Geografia i 
Història.  Organitza: Facultat de Geografia i Història / Comissió Desmemoria 

16.  Taller “Educar contra la violència masclista”. 9 de març. Saló de Graus. Facultat de 
Ciències Socials. Organitza: Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). 

17. Xarrada "Feminismo para estudiantes de Medicina” Dimecres 9 de març de 2016 . 
Facultat de Medicina. Organitza: Associació Valenciana d'Estudiants de Medicina 

18. Xarrada "Feministes, d’on venim i cap a on anem? Amb Macu Gimeno, 
Coordinadora àrea de la Dona Intersindical Valenciana. Saló de Graus. Facultat de 
Ciències Socials. Organitza: Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). Dimecres 9 de 
març 

19. Concert. Cor de dones A cau d’orella.  Dimecres 9 de març 

20. Teatre. Les dones de Sade. Del dimecres 9 al divendres 11 de març de 2016  

21. Taula redona ‘Universitat i igualtat’. Dijous 10 de març de 2016 Facultat de 
Ciències Socials. Organitza: Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). 

22. Fòrum a propòsit de "Les dones de Sade". Centre Cultural La Nau. Aula Seminari A i 
La Nau. Aula Seminari B. 

23. Concert. Amb Maria Bas (baixista ESiR/guitarra en BURUMBALLA), Julia Nebot 
(veu TARANNÀ) i Neus Francés (veu BURUMBALLA/TARANNÀ) 

24. Presentació de l'antologia "Bajo la estrella, el viento. Mujeres poetas de las dos 
orillas". Intervindran: María Sangüesa, Milagros Salvador, Mª Antonia García de 
León. Mª Teresa Espasa i Begonya Pozo. Dilluns 14 de març. Facultat de Filologia. 
Sala de Juntes César Simón. Organitza: Comissió d’igualtat de la Facultat de 
Filologia.  

25. "Jo que no he valgut els budells d'un gos", espectacle a partir dels poemes de Nadia 
Anjoman. A càrrec de: Maria Josep Escrivà i Josep Vicent Cabrera (rapsodes), Marta 
Espinós (pianista) i Pepa Espasa (artista). Dilluns 21 de març . Dia internacional de 
la poesia. Facultat de Filologia. Espai Cultural. Organitza: Aula de Poesia de la 
Universitat de València. 

26. Documental ‘Las maestras de la República’ i xarrada amb la directora, Pilar Pérez 
Solano. Cicle de cine: València, Capital de la República (2016-1936). Dimarts 5 
d’abril de 2016   Saló d’Actes Joan Fuster. Facultat de Geografia i Història. 
Organitza: Facultat de Geografia i Història /  Comissió Desmemoria 

27. Acte homenatge a les dones pioneres en el govern dels centres de la Universitat de 
València i entrega del II Premi Olga Quiñones. Dimecres 6 d’abril de 2016   

28. Investidura Doctora Honoris Causa a Saskia Sassen. Divendres 15 d’abril de 2016  

29. La Màgia del feminisme i altres il·lusions. Taller impartit per Trinidad Moreno 
Cobos. Organitza: La Nau dels Estudiants i les Estudiantes  

30. II Jornadas de educación multidisciplinar para la igualdad de género: perspectivas 
sociales, filológicas y ambientales . Dilluns 18 d’abril de 2016 . Saló de Graus de la 
Facultat de Filologia . Organitza: Facultat de Filologia 

31. Lliurament de Premis “ConCiència’t”. 21 d’abril 

32. Lliurament de Premis “Tu no me la pegues!” de microrelats audiovisuals.  
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33. Los amores reídos son los más queridos. Taller impartit per Amaia Prieto Marín. La 
Nau dels Estudiants i les Estudiantes  

34. XI Edición feria-concurso “Experimenta” de demostraciones y experimentos de 
física y tecnologia. 24 d’abril de 2016 

35. Conferència “Una aproximación a la figura de Zenobia Camprubí” a càrrec d’Emilia 
Cortés Ibáñez (UNED).  Saló d’Actes Joan Fuster. Facultat de Geografia i Història. 
Organitza: Organitza Facultat de Geografia i Història /  Comissió Desmemoria 

36. Concert “Pinceladas españolas”. A càrrec de la soprano Belén Roig i la pianista Aida 
Velert.  Dimecres 27 d’abril de 2016  

 

4.2 Activitats al voltant del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de 
la violència contra les dones 

1. Seminario Italo-Español sobre violencia machista Dilluns 17 d’octubre de 2016  
10:00 – 12:00 hores  Aula 512. Aulari Nord. Campus dels Tarongers . Organitza: 
Tàlia González Collantes. Institut Universitari d’Investigació en Criminologia i 
Ciències Penals de la Universitat de València  

2. Escritoras, piratas y expedicionarias: textos para las aules, amb Ana López 
Navajas  Aula 2-05 Facultat de Magister  Organitzada per l'Aula de Lectura i 
Escriptura en el marc de les I Setmanes d'Activitats Complementàries de la 
Facultat de Magisteri Dimarts 18 d’octubre de 2016  

3. Exposició "Dones premis Nobel" de la Direcció General de l'Institut Valencià de les 
Dones i per la Igualtat de Gènere  Facultat de Magisteri De dimarts 18 d’octubre a 4 
de novembre de 2016  

4. V Jornades La igualtat també s'aprèn: Pensar i educar des de la perspectiva de 
gènere: Què es fa des de les escoles?  10.00 h. Conferència “Coeducació i violència 
masclista: què es fa a les escoles?”, Marina Subirats Martori. Catedràtica emèrita 
del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.  Tallers 
simultanis. Taller 1. “La respuesta de la escuela a la diversidad”,  Taller 2. 
“Represent(nos) l'amor romàntic. 16.00 h. Conferència “El sexismo en las aulas, un 
abordaje transversal”, Consuelo Debón. Pedagoga, Especialista  18.00 h. Tallers 
simultanis  Prevenció de la Violencia de Gènere en l'adolescència i a les aules Taller 
4. “La Igualdad como vivencia; una propuesta (in)formativa para la comunidad 
educativa desde los Técnicos Superiores en Promoción de la Igualdad de Género 
Aula Magna. Facultat de Filosofia i CC. de l'Educació.  Avda. Blasco Ibáñez, 30, 
Universitat de València. 26 d’octubre.  

5. X edició dels Curtmetratges per la Igualtat Paranimf. La Nau Centre Cultural 
Organitza: Associació Coeducació i Unitat d’Igualtat  . 26 d’octubre. 

6. La justícia es ciega. ¿También al género? Las mujeres como sujetos 
constitucionales: el derecho a la justícia en igualdad.  10:00 – 20:00 hores . 26 
d’octubre.  

7. Innovació i investigación cap a la coeducació en Educació Física. 27 d’octubre. 
Organitza: Facultat de Magisteri 

8. Concert de Tardor amb Quitèria Muñoz, soprano i Úrsula Segarra, arpa. Capella de 
la Sapiència. La Nau Centre Cultural Organitza: Aula de Música i Unitat d’Igualtat 2 
de novembre  

9. Jornada “Sexisme en la Publicitat: saber llegir imatges” 7 i 8 de novembre. La 
publicidad, lo simbólico y la violencia sobre el sujeto femenino amb Montserrat 
Hormigos Vaquero.  Soñadoras y bellas durmientes en el Palacio de Hierro: campaña 
y contracampaña amb Irene Ballester Buigues. 
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10. Conferència: La autonomia, un antídot contra la violència a càrrec de Soledad 
Murillo. 24 de novembre. Aula Magna. La Nau Manifest institucional. Convocatòria 
de la tercera edició del Premi “Olga Quiñones” a Treballs de Fi de Grau, Fi de 
Màster i Doctorat en matèria de igualtat  

11. Cinc minuts de silenci per les víctimes de violència de gènere i la solta de globus 
rojos i morats  en els tres campus.  

12. Exposició “Nosaltres les escriptores”  en el  Hall de la Facultat d’Economia. 25 de 
novembre.  

13. Teatre Fòrum. Projecció de Casa de Muñecas i col•loqui. Sala Matilde Salvador. 
La Nau Centre Cultural Organitza: Theatre Forum Society. Col•laboració amb Centre 
de Documentació de musica, teatre i dansa CultuArts. 

 

4.3 Acte homenatge a les dones pioneres en el govern dels centres de la Universitat 
de València  

La Universitat de València va realitzar el dimecres 6 d’abril, un homenatge a les dones que 
iniciaren el camí en el govern dels centres de la institució. Centre Cultural La Nau. 
Paranimf 
 

5  Relacions institucionals:  

Assistència a actes institucionals, jornades, congressos, seminaris i reunions 

- Dia Internacional per la Igualtat Salarial. Fotografia institucional a l’Ajuntament de 
València. 22 de febrer de 2016 

- IX Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas. Universidad 

Autónoma de Madrid. 12 - 13 de maig de 2016 

- IV Trobada d’Igualtat de gènere de la Xarxa Vives. Universitat Pompeu Fabra, 6 i 7 
d’octubre de 2016 

- Fòrum FemUrbs: La ciutat des d'una perspectiva feminista. Fòrum Internacional 
femUrbs Jardí Botànic UV (Auditori Joan Plaça), 29 i 30 de setembre L’organitza: 
Fundació General de la Universitat de València i Facultat de Ciències Socials.  

- Jornada de Políticas de Igualdad de Género en la Investigación 3 d’octubre. La Nau 

- Consell Municipal de la Dona de l’Ajuntament de València. 9 de novembre.   

- II Jornada “El ámbito sanitario como espacio de detección de la violencia de 
género”. 23 de novembre. Hospital La Fe. València. 

- Jornadas de Intervención en violencia de género. X Aniversario del Programa 
Contexto. 24-25 de novembre. Universitat de València 

- I Congreso Internacional Comunicación y Biopolítica. 30 de novembre, 1 i 2 de 
desembre. Universitat de València 

- Connecting Plus. 1 i 2 de desembre. Palau de Congressos de València. 

- Igualment Fest. Plaça de l’Ajuntament. 27 de novembre. València  

http://www.uv.es/econdocs/Igualdad/2016/Escriptores_FdE.pdf
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6 Comunicació i sensibilització 

 

6.1 Campanyes institucionals  

 

6.1.1 Campanya institucional per a la prevenció de la violència de gènere  

La campanya institucional per a la prevenció de la violència de gènere es va presentar en 
l’acte institucional que, amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència contra les dones, va organitzar la Universitat de València en 
novembre de 2015. La campanya audiovisual inclou el llançament de píndoles 
audiovisuals per a la prevenció de la violència de gènere i visibilitzar estereotips i 
missatges sexistes entre l’alumnat de la Universitat de València al llarg del curs 
2015/2016.  

Les píndoles audiovisuals llançades en 2016: 

- Píndola 2: Desfabrica’t (gener 2016) 

- Píndola 3: Carnival Machine (febrer 2016) 

- Carnival machine (març 2016) 

- Fes-los callar! (abril 2016) 

- A fer la mà! (maig 2016) 

- Bretxa Salarial (juny 2016) 

- Macho Hits de l'estiu (estiu 2016) 

- Piropos (octubre 2016) 

- Hombre vs Machista (novembre 2016) 

- Joguets estereotipats (desembre 2016) 

 

6.2 Canals de comunicació 

 

6.2.1 Pàgina web 

A través de la nostra pàgina web pretenem informar de l’activitat de la Unitat d’Igualtat i 
sensibilitzar a la comunitat universitària en qüestions d’igualtat i gènere. A la nostra 
pàgina es pengen notícies, material, enllaços d’interès i es fa difusió de la nostra activitat, 
així de conferències, jornades, debats... etc. que organitzem.  

 

6.2.2 Blogs 

 

6.2.2.1 “La Finestra d’Igualtat” en InfoUniversitat 

Publiquem articles d’opinió en la secció de la “Finestra d’Igualtat” a InfoUniversitat sobre 
temes relacionats amb la igualtat de gènere a la Universitat de València.  

https://youtu.be/kR1epOhsiu0
https://youtu.be/uA7k9nUUGjw
https://www.youtube.com/watch?v=uA7k9nUUGjw&list=PLqDBBm5ogUUn8q1FZC-UWGhrPdGNyjyEF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=4HHIa06bS9U&t=2s&list=PLqDBBm5ogUUn8q1FZC-UWGhrPdGNyjyEF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zcWsk9yoJAs&list=PLqDBBm5ogUUn8q1FZC-UWGhrPdGNyjyEF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kDTo-n0SrCA&t=2s&list=PLqDBBm5ogUUn8q1FZC-UWGhrPdGNyjyEF&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=0in345y7JnI&list=PLqDBBm5ogUUn8q1FZC-UWGhrPdGNyjyEF&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Na2M4hmeg&t=1s&list=PLqDBBm5ogUUn8q1FZC-UWGhrPdGNyjyEF&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=0T7N15L1O2o&list=PLqDBBm5ogUUn8q1FZC-UWGhrPdGNyjyEF&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=5HA3TPMKCXg&list=PLqDBBm5ogUUn8q1FZC-UWGhrPdGNyjyEF&index=10
http://www.uv.es/igualtat/
http://infouni.blogs.uv.es/category/la-finestra-de-la-igualtat/
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6.2.2.2 Blog “Dones al Claustre” 

També mantenim un blog “Dones al Claustre” on es pretén informar sobre els processos 
electorals a la Universitat de València, donar visibilitat a les dones que són actualment 
representants als òrgans de govern de la universitat i donar a conèixer les dades de 
participació a la vida universitària de les dones i els homes. (Última actualització: eleccions 
de novembre de 2015). 

 

6.2.3 Xarxes socials: Facebook, Twitter i Youtube 

 

La Unitat d’Igualtat ha mantingut enguany pàgina en Facebook i compte en Twitter, on es 
fa difusió de les activitats que es realitzen i es pengen notícies i enllaços d’interès. També 
compta amb un Canal Youtube propi on es pengen i es comparteixen vídeos de les nostres 
activitats i actes institucionals com ara el 8 de març o el 25 de novembre, o els vídeos de la 
nostra campanya audiovisual per a la prevenció de la violència de gènere en la Universitat 
(microrelats audiovisuals i píndoles audiovisuals).  

2 A 31 de desembre de 2016 teníem 2.801 “M’agrada” en la nostra pàgina de Facebook 
(1.092  en 2015 i 636 en 2014). El 81% de la nostra audiència són dones. 

3 A finals de 2016, a Twitter, teníem 1.178  followers (680 en 2015 i 502 en 2014). El 
72% de la nostra audiència són dones. 

4 A Youtube, al llarg de 2016, tinguérem unes 11.946 visualitzacions (1.530 l’any 
anterior), amb una duració mitjà de les reproduccions de 10:23. El 60% de la nostra 
audiència són dones. 

 

http://www.igualtat.blogs.uv.es/
https://www.facebook.com/unitatigualtatuv
https://twitter.com/igualtatUV
https://www.youtube.com/user/unitatigualtatuveg

